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AKTUÁLNÍ ZPRÁVA 

Č. 1/2015 

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.  

12. října 2015 

Věc: Navýšení základního kapitálu spole čnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a nabytí akcií ve 
spole čnosti Kofola S.A. 

Zpráva podle ust. § 119b odst. 3 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů (emise nových akcií) 

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Spole čnost “) tímto sděluje, že dne 
12. října 2015 schválila valná hromada rozhodnutí o navýšení základního kapitálu Společnosti 
vydáním 22.000.000 kusů akcií (dále jen „Nové akcie “), které budou poměrnou částí upsány 
stávajícími akcionáři Společnosti (dále jen „Zúčastn ění akcioná ři“). 

Zúčastnění akcionáři uhradí emisní kurs Nových akcií nepeněžitými vklady, které budou tvořeny všemi 
akciemi, které Zúčastnění akcionáři vlastní ve společnosti Kofola S.A., akciové společnosti založené 
v Polsku, se sídlem na adrese ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polsko (dále jen „Kofola PL “), která je 
v současné době hlavní holdingovou společností skupiny Kofola (dále jen „Skupina “), do Společnosti. 

Představenstvo Společnosti dále sděluje, že dne 12. října 2015 uzavřely Společnost a Kofola PL 
smlouvu o koupi akcií ohledně akcií vydaných společností Kofola PL, které vlastní Kofola PL, a to na 
základě programu odkupu akcií (dále jen „SPA“). Na základě SPA prodala Kofola PL Společnosti 
53.985 kusů akcií Kofola PL (každá o jmenovité hodnotě 1 PLN) za cenu ve výši 57 PLN za jednu 
akcii Kofola PL (dále jen „Akcie “). Akcie představují 0,2064 % základního kapitálu společnosti Kofola 
PL a 53.985 hlasů na valné hromadě společnosti Kofola PL. 

Po podpisu SPA a úspěšném dokončení výše uvedeného navýšení základního kapitálu se Společnost 
stane novou hlavní holdingovou společností Skupiny, která bude držet 26.107.880 kusů akcií Kofola 
PL, představujících 99,80 % základního kapitálu společnosti Kofola PL a 26.107.880 hlasů na valné 
hromadě společnosti Kofola PL. 

Více informací o skupině Kofola Vám ráda poskytne: 
 
Jaroslava Musilová 
+420 725 552 934 
jaroslava.musilova@kofola.cz  
PR Manager 
 
Více informací o finančních výsledcích můžete nalézt na http://investor.kofola.cz/ nebo Vám je rád 
poskytne: 
 
Martin Rosypal 
+420 736767078 
martin.rosypal@kofola.cz  
IR Manager  
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Skupina Kofola  je jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů se sedmi výrobními 
závody na pěti evropských trzích. Celkově skupina Kofola zaměstnává 1 900 lidí. 
 
Do produktového portfolia společnosti Kofola CS patří tradiční kolový nápoj s originální recepturou 
Kofola, pramenitá voda Rajec, řada sirupů Jupí, hroznový nápoj Vinea, dětské nápoje Jupík, 
energetické nápoje Semtex a další tradiční československé značky Chito, Top Topic a Citro Cola. 
Nejnovějšími inovacemi jsou čerstvé ovocné a zeleninové šťávy UGO. V licenci vyrábí a distribuuje 
nápoje RC Cola, Orangina. V únoru roku 2013 se Kofola stala výhradním distributorem značek Evian 
a Badoit pro Českou a Slovenskou republiku a v říjnu 2013 oficiálním distributorem tradiční minerální 
vody z léčivého zdroje Vincentka pro české maloobchody a gastronomii. Od začátku roku 2015 Kofola 
exkluzivně distribuuje produkty společnosti Rauch v České republice a na Slovensku. 
 
Z portfolia značek společnosti Hoop Polska prodávaných na polském trhu jsou nejvýznamnější sirupy 
Paola, Hoop Cola a dětské nápoje Jupík. Hlavní značky pak doplňují ovocné nápoje Jupí, Mr. Max, 
Frutti, vody Arctic, Grodziska a v licenci prodávaný nápoj Pickwick. 
 
Nejnovějším přírůstkem do skupiny Kofola je slovinská společnost Radenska, výrobce stejnojmenných 
minerálních vod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


